
أفريــل  شهر  َشهــِد     

نحتفــــل  الـــذي 

مبنـــــاسبـــة  فيـــه 

عيد  وهي  عزيـزة 

فعاليــــــات  العلم  

يف  متثلت  كثيــرة 

ملتقيـــات  ثــالث 

َمَست  كلها  دراسية  أيام  وثالثة  وطنيا،  وملتقى  دولية 

جوانب مهمة عىل مستوى كل تخصص وإنشغال .

يف  متثلت  علمية  انتصارات  الشهر  ذاُت  شهد  كام     

تخصص  دكتوراه  طالب  نالها  التي  األوىل  الجائزة 

الوطنية  الربامج  لتثمني  الوطني  الصالون  يف  كيمياء 

.PNR بوهران، والذي ُثنت فيه برامج بحث

اللقاءات  من  العديد  إنعقدت  الشهر  هذا  ويف     

تغيري  أجل  من  الجامعة  موقع  عىل  القائم  للفريق 

هندسة فضاءاته لتحقيق اإلنتشار األوسع واألمثل.

أجانب  ضيوف  مع  جلسات  عدة  لنا  كانت  كام      

من  الغرض  كان  العلمية  الفعاليات  يف  مشاركني 

والتجارب  الخربات  وتبادل  اإلتفاقيات  تفعيل  وراءها 

يخرج  أن  أردنا  لقد  البحث.  تخدم  علمية  صفقات  وعقد 

املناسبتية،  عن  بعيدا  حقيقية  علم  بأعياد  أفريل  شهر 

ويكون محطة لإلشادة بالتفوق واملتفوقني .

      وال أريد أن أنىس تهنئة كل عامل الجامعة والجزائر والعامل بأرسه يف 

هذا العدد من النرشية الذي سيصدر غرة شهر ماي.

ثهـر أفريـل...�أعيـاد� علـم
 جبامعة 8 مـاي 1945 قاملة

»»»»»»

Dans le cadre des activités pé-
dagogiques du département 

des lettres et langue française, 
Mr Patrick Voisin, Professeur de 
Grammaire à l’Ecole Préparatoire 
aux Grandes Ecoles, de PAU a été 
invité à donner des cours de littérature française aux 
étudiants de Master. Mr Voisin a assuré la couverture 
de deux matières: Critiques Littéraires et Approches 
de textes, au volume total de 25 heures. Les enseigne-
ments de Mr Voisin ont été sanctionnés, à la fin, par 
un examen pour chaque matière. L’intervention de Mr 
Voisin vise à améliorer et approfondir les connais-
sances des étudiants en matière des sciences de la 
littérature.

امللتقى  فعاليات  إطار  يف 
والثورة..  املثقف  الدويل: 
الواقع والرهانات، زار جامعة 
كوكبة  قاملة   1945 ماي   8
مختف  من  األساتذة  من 
الجامعات العربية، وقد تم لقاؤهم عىل هامش امللتقى مبكتب 
األكادميي  تهم  التي  اإلنشغاالت  حول  للتباحث  الجامعة  مدير 

والبحث العلمي، ومن بينهم:
• أ.د عائض الزهراين: جامعة الطائف، العربية السعودية.
• أ.د محمد الفالح العلوي: جامعة الحسن الثاين، املغرب.

• أ.د األزهر املاجري: جامعة منوبة، تونس.
• أ.د عبد الكريم املاجري: جامعة منوبة، تونس.

• أ.د الحايس جودة: سلطنة عامن.

مدير الجامعة رفقة الطالب علي بن حياهم

أستاذ التعليم العالي صالح فركوس

جامعة 8 ماي 1945 قاملة، نهج 19 ماي 1956، ص.ب:401، قاملة 24000، الجزائر، 

www.univ-guelma.dz,037 20 87 58 :الهاتف:95 62 20 037، الفاكس
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الفضاء اإلخباري

ببالغ احلزن و األسى تلقت أسرة اجلامعة خالل شهر أفريل 2014 نبأ وفاة:
- إبنة األستاذ: عبد الحليم بوعالق، أستاذ بكلية العلوم والتكنولوجيا.

وعلى إثر هذا النبإ األليم ندعوا اهلل أن يتغمدها برمحته الواسعة ويلهم ذويها الصرب 
والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

           بالتربصات قصيرة المدى بالخارج« اإلجتماع المنعقد يوم 24 أفريل 2014 والمتعلق

« اتفاقيات

    أُفتتح اإلجتماع بكلمة للسيد رئيس اجلامعة أوضح من خالهلا أن الرتبصات البد أن 
تثمر بتوقيع إتفاقيات تبادل املعارف بني اجلامعات. أما فيما خيص رسائل اإلستقبال فقد 
أكد أن ذلك يتم يف إطار منظم بني األساتذة، وليس من إختصاص رئيس اجلامعة، ويف 
نفس السياق نـََبه إىل ضرورة العمل يالتعليمة الوزارية األخرية الصادرة يف ديسمرب 2013 
واملتعلقة بالرتبصات إىل اخلارج اليت حترص على اإلستفادة من اخلربات العلمية الناجتة عن 

اإلحتكاك مع أساتذة من جامعات أجنبية.

في إطار توسيع عالقاتها مع العالم الخارجي وتكثيف 
المبادالت العلمية قامت جامعة 8 ماي 1945 قالمة 

بتوقيع اتفاقيتا إطار مع كل من:

 10 بتاريخ  الفرنسية   )TELECOM SudParis( مؤسسة   •
مارس 2014، والتي تهدف إلى تشجيع وتعزيز التعاون األكاديمي 

في مجال التكوين، وتطوير المعارف التي تخدم الطرفين.

 )NATIONAL MINING UNIVERSITY( جامعة•
تشجيع  إلى  تهدف  والتي   ،2014 مارس   27 بتاريخ  األكرانية 
التعاون بين الجامعتين في إطار تبادل األساتذة والطلبة، وتطوير 

المعارف التي تخدم الطرفين.
وفي نفس اإلطار تم وضع لمسات اتفاقيات تعاون وتبادل مع:

•جامعة )L’UNIVERSITE D’ALMERIA( اإلسبانية.

« حصة إذاعية
    شارك املدير الفرعي للمستخدمني والتكوين جبامعة 8 ماي 1945 قاملة السيد فاتح 
إدارة  (، وممثل عن  اجلامعة  فرع موظفي   ( اإلجتماعية  اخلدمات  وممثلني عن جلنة  هبلول 
اجلامعة يف حصة إذاعية يوم 30 أفريل 2014 إحياء لليوم العاملي للشغل، مت التطرق من 

خالهلا إىل النقاط التالية :
• اآلليات اليت وضعتها اجلامعة لتحسني اخلدمة العمومية، خاصة منها ما تعلق بالطلبة.

• تقدمي حوصلة عن التطور الذي عرفه قطاع التوظيف من أساتذة وعمال، خاصة يف الفرتة 
املمتدة بني 1999 و2014 .

• السياسة الرشيدة املنتهجة من طرف اجلامعة واليت تتلخص يف اإلهتمام بالطالب وإعتباره 
الركيزة األساسية للجامعة من خالل إحاطته بكل الظروف املادية والبشرية اليت تتوفر على 

تأطري عال .

يـوم  دراسـي  حـول : 
التقييـم الذاتـي 

Participation à la Reunion du Consortium des 
Universités Euro-Mediterranéennes « Téthys »       

احملاضرات  بقاعة   2014 أفريل   27 الذايت يف  التقييم  يوم دراسي حول  ُعقد     
اجلديدة، من تنظيم نيابة مديرية اجلامعة املكلفة بالتكوين العايل يف الطورين األول 
والثاين والتكوين املتواصل والشهادات، وكذا التكوين العايل يف التدرج. وقد قدم 
مداخلته يف هذا الشأن كل من األستاذ الدكتور حممد منامشة مدير اجلامعة، 
واألستاذ الدكتور العقون حممد الصاحل نائب مدير اجلامعة املكلف 
والتكوين  والثاين  األول  الطورين  يف  العايل  بالتكوين 
املتواصل والشهادات وكذا التكوين العايل يف التدرج، 
وشبكة  األنطمة  مركز  مسؤول  نوار  فيصل  واألستاذ 

اإلعالم واإلتصال والتعليم املتلفز والتعليم عن بعد.
على  أكثر  احلرص  احلاضرون  عليه  أكد  ما  بني  ومن   
امللتقيات  تنظيم  خيص  فيما  الكمي  ال  الكيفي  اجلانب 
والتكوينــــــــات للمسريين، وحتيني أداءات موقــع اجلامعـــــة

وتغييري هندســـــة صفحـــــاته ومضاعفــــــة اجلهــــــــود من أجل 
حتسيس الطالب وتوعيته وتدوين االعمال السابقة .               

La réunion de Téthys pour l’année 2014 a eu lieu à l’univer-
sité de Palerme «Italie » les 10 et le 11 avril 2014.

Notre  université, qui est membre de ce  consortium, a été 
représentée par son Vice-recteur chargé du  dévelop-

pement   et de la prospective, le professeur 
Abdaoui Mohamed.
L’une des actions inscrites au pro-
gramme du réseau pour l’année 2015, 
est l’organisation à l’université 8 Mai 
1945 Guelma d’un colloque internatio-
nal sur « La conservation et la restaura-
tion du vieux bâti » prévu pour la période 
de Avril-Mai 2015.

D e s contacts ont été entrepris pour l’iden-
tification des établissements membres du réseau 
et Universités activant dans ce domaine (Université de 
Gênes,Université de  Cagliari, Aix marseille Université, Uni-
versité d’Assiout,Université de Sfax….). Ces établissements 
ont accueilli favorablement la demande de participation pour 
l’organisation de ce colloque international à Guelma.
Par ailleurs,un projet d’ouverture d’une formation de Master 
dans le domaine de la «Conservation et Restauration du vieux 
Bâti» est à l’étude dans le cadre d’un partenariat entre l’uni-
versité 8 Mai 1945 Guelma et les Universités  du Consortium.

مدير النشرية:
 األستاذ الدكتور حممد 

منامشة

رئيس التحرير: األستاذ عبد الغاين خشة
هيئة التحرير: مراد كودري - إميان صاويش - سعاد شالغمية - 

عادل فنيدس
تصميم: سعاد شالغمية
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الفضاء العلمي

مخبر الدراسات القانونية البيئية
  

   أُعتمد خمرب الدراسات القانونية البيئية يف 14 أفريل 2012 ،بناء على القرار الوزاري رقم 145 املتضمن إنشاء خمابر لدى مؤسسات التعليم 
العايل و البحث العلمي .

ويتواجد هذا املخرب على مستوى كلية احلقوق و العلوم السياسية، يديره األستاذ الدكتور خليل بوصنوبرة، ويتكون من 4 فرق تضم 26 باحثا.
ويسهر املخرب على تطوير املعارف القانونية البيئية وحل املشكالت القانونية اليت تطرحها قوانني محاية البيئة مع مواكبة التشريعات القانونية 

البيئية حلركة التشريع العاملية يف ميدان محاية البيئة.
البيئة يف ظل القانون البلدي          أما فيما خيص نشاطاته فقد قام املخرب بتنظيم ملتقيني أحدمها وطين حتت عنوان »دور اجلماعات احمللية يف محاية 

والوالئي اجلديدين« يومي 3 و4 ديسمرب 2012، و ملتقى آخر دويل حتت عنوان »النظام القانوين حلماية البيئة يف ظل القانون الدويل والتشريع اجلزائري« 
يومي 9 و10 ديسمرب 2013.

Mon thésard Mr Benayahoum Ali ,mérite am-
plement cette récompense et cette reconnais-

sance, c’est  un chercheur distingué ,il est parmi les 
meilleures membres de mon équipe.IL  était Major 
de sa promotion de Magister en chimie des hétéro-
cycles et des substances naturelles en 2009 . IL est 
actuellement inscrit en 4 éme année de thèse de doc-
torat du système classique. Son thème de recherche 
s’articule autour des composés à visée thérapeu-
tique  dans les aliments  et leur activité antioxy-
dante. Parmi les nombreux résultats de ses travaux 
de thèse, et qui lui ont valu ce premier prix au dit 
salon, je cite : la détection et la quantification d’un 
dimère du resvératrole, la trans-epsilon viniférine, 
une molécule ayant un large spectre d’activités bio-
logiques dans les pellicules de raisin et la décou-
verte de nouveaux pharmacophores antioxydants 
dans la famille des polyphénols, en moyennant les 
techniques de QSRA(Quantitative Structure Activity 
relationship).
                                DR.AMIRA_GUEBAILIA   HABIBA 

                                          Directrice de thèse

   أَثبت  الطالب علي بن حياهم جدارته حبصوله على اجلائزة األوىل مبوضوع حبثه املوسوم:   
)Analyse quantitative par chromatographie liquide à haute performance 
de  molécules à intérêt thérapeutique dans les aliments et étude de leur 
relation structure/activité antioxydant(

و ذلك فيب فعاليات الصالون الوطين لتثمني الربامج الوطنية للبحث يوم 8 أفريل 2014 بوهران، حبضور وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي السيد حممد مباركي، وشهد الصالون مشاركة عدة جامعات يف مجيع التخصصات، 
وكان ذلك على مدار يوميني. وقد مت ترشيح الطالب الذي يدرس يف السنة الرابعة دكتوراه اختصاص كيمياء 
جبامعة 8 ماي 1945 قاملة للجائزة 
من  أوهلا  تقييمات  سلسلة  بعد 
احلفيظ  عبد  أوراغ  السيد  طرف 
مث  العلمي،  للبحث  العام  املدير 
البيولوجيا وخبري كيمياء  خبريين يف 
البيولوجيا  لكون حبثه يضم كل من 
والكيمياء، علما أن الطالب تؤطره 
خمرب  يف  حبيبة  قبايلية  األستاذة  
إدارة  حتت  التطبيقية  الكيمياء 

األستاذ عبداوي حممد. 
   ويف مقابلة مع الطالب بن حياهم 
علي أكد  على االهتمام والتشجيع 
الذي حظي هبما من طرف مسؤويل 
رئيس  رأسهم  على  قاملة  جامعة 
مشاركته  أن  ذكر  كما  اجلامعة، 
يف  الصالون الوطين لتثمني الربامج 
الوطنية للبحث ونيله للجائزة األوىل  
فرصة لضمان استمرارية جامعة قاملة 
وإضافة  العلمي  البحث  جمال  يف 
لسمعتها، وحث على ضرورة طلب 
الشعوب    تطور  سبب  لكونه  العلم 

وقوة احلضارات.

   حتصل أستاذ التعليم العايل صالح فركوس على ميدالية وشهادة 
الوطين  الصالون  فعاليات  يف  ملشاركته  وتشجيعا  تثمينا  مشاركة 
أقيم يومي 8  الذي  للبحث PNR و  الوطنية  الربامج  لتثمني 
و9 أفريل 2014 مبركز االتفاقيات وهران مبشروع حبث موسوم 
بــ: )التشريعات املنظمة لالستيطان االستعماري  يف اجلزائر وأثارها 

على اجملتمع اجلزائري(. 
    علما أن األستاذ يدرس بقسم التاريخ و اآلثار، بكلية العلوم 
ومؤلفات  مسامهات  وله  قاملة،  جبامعة  اإلجتماعية  و  اإلنسانية 

عديدة.

املتفوقني،  الطلبة  أحد  لبَّاد،  توفيق     
يف  زمالئه  بني  األول  يكون  أن  استطاع 
ختصصه مبعدل 16.03، يدرس يف السنة 
الثالثة بكلية العلوم والتكنولوجيا، قسم 
السلكية  واالتصاالت  اإللكرتونيك 
إلكرتونيك،  ختصص  والالسلكية، 
من  قاملة.   1945 ماي   8 جبامعة 
مواليد 2 أفريل 1992 ببلدية وادي 

زنايت والية قاملة. 
األخ  وحتديدا  وعائلته  اجتهاده  إىل  حسبه  جناحه  يف  الفضل  ويرجع 

األكرب .
• مزيدا من النجاح والتفوق.

الملتقى الدولي الخامس: 
   آليات تأويل النص األدبي في ضوء المناهج النقدية 

ملتقى دولي حول: 
         المثقف والثورة..الواقع والرهانات

والدراسات  لألحباث  التاريخ  خمرب  َنظم     
املغاربية يومي 29 و30 أفريل 2014 بقاعة 

بومجعة جامعة  احملاضرات جملمع سويداين 
دوليا  ملتقى  قاملة،   1945 ماي   8
الواقع  والثورة..  »المثقف   : حول 
األستاذ  رعاية  حتت  والرهانات«، 
أساتذة  وحبضور  منامشة  حممد  الدكتور 

العربية  اململكة  مثل  عربية  جامعات  من 
واجلمهورية  املغربية  واململكة  السعودية 

التونسية وسلطنة عمان إىل جانب أساتذة من 
21 جامعة جزائرية .

قدموا خالهلا عدة مداخالت متحور جلها حول إشكالية امللتقى الذي حبث عن دور 
على  اإلجابة  املتدخلون  حاول  كما  الدور،  هلذا  املنهجي  والتصور  الثورة  يف  املثقف 
الفكر  من   املثقفني  بعض  موقف  و  ثوري؟  أم  املثقف إصالحي؟  دور  السؤال: هل 

الثوري عامة و الثورة التحريرية خاصة .

   يُقصد باملنهج النقدي يف جمال األدب  الطريقة 
األديب  العمل  قراءة  يف  الناقد  يسلكها  اليت 

وبنياته  داللته  يف  اخلوض  قصد  والفين 
أداة  املنهج  أن  الشكلية كما  و  اجلمالية 
النصوص  خمتلف  هبا  يلج  الناقد  بيد 

األدبية.
  حول هذا املوضوع نظمت كلية اآلداب   

واللغات، قسم اللغة واألدب العريب امللتقى 
الدويل اخلامس يف األدب واملنهج حتت عنوان 

»آليات تأويل النص األدبي في ضوء المناهج 
النقدية الحديثة« على مدار ثالثة أيام 28 و29 

و30 أفريل 2014 بقاعة احملاضرات بالقطب اجلامعي اجلديد.                      
جدا  ثريا  جعله  مما  وخارجه،  الوطن  داخل  من  أساتذة  مشاركة  امللتقى  شهد  وقد    
باملعلومات القيمة اليت تدور يف جمملها حول النص األديب وآليات التأويل من املقاربات 

السياقية القدمية إىل الدراسات احلداثية. 

من الطلبة املتفوقني

األستاذصاحل فركوس يف الطالب بن حياهم علي  يتفوق جبدارة
الصالون الوطي لتثمني 

الربامج الوطنية
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الفضاء العلمي
ملتقيات..ملتقيات..ملتقيات

   نُظم يومي 21 و22 أفريل 2014 بكلية احلقوق 
والعلوم السياسية )قسم العلوم السياسية( ملتقى وطين 
وعالقته  املدين  اجملتمع  »دور  حول  إشكاليته  دارت 
بالتنمية  السياسية يف ظل الرهانات والتطورات احلاصلة« 
أكد  اجلامعة  رئيس  للسيد  بكلمة  اللقاء  افتتح  حيث 
ليفتح  املواطنة،  بروح  التحلي  ضرورة  على  خالهلا  من 
بعدها اجملال جلملة من التدخالت من طرف األساتذة 
وهي  هامة  نقطة  حول  جمملها  يف  تقاطعت  احلضور 
عالقة اجملتمع املدين يف اجلزائر مبختلف عناصره ودوره 
األكادميي  اجلانب  على  يقتصر  يعد  مل  الذي  الفعلي 
حيث  العملية  السياسية  الطبيعة  اختد  بل  البحت، 
أصبح شعارا ملختلف القوى الطاحمة إىل حتقيق تغريات 
املتدخلني إال  يتأتى ذلك حسب  سياسية جذرية ولن 
على  تقوم  اليت  الدميوقراطية  مبادىء  نشر  خالل  من 
أساس املشاركة الفاعلة يف احلياة السياسية على إعتبار 
أن العالقة بني املصطلحني هي عالقة طردية، وبالتايل 
ما  حتقيق  يف  خاصة  إجيايب  املدين  اجملتمع  دور  أصبح 
الشعوب  مبتغى كل  هو  الذي  الراشد  باحلكم  يسمى 
،وقد جاء هذا امللتقى متزامنا مع حدث هام يف اجلزائر 
إلبراز  فرصة  واليت كانت  الرئاسية  اإلنتخابات  وهي 
التنظيمات يف بلورة الوعي السياسي خاصة  دور هذه 
لدى الشباب اجلزائري، ليخلص اجلميع يف النهاية إىل 
حمدودية دور هذه التنظيمات خاصة يف اجلزائر معللني 
إدارية ومالية هلا، وهو ما  بعدم وجود إستقاللية  ذلك 
جيعلها وسيلة يف يد السلطة تستعملها كيف ما شاءت 
َعربرِ عن إنشغاالت 

ُ
لتحقيق أهدافها عوض أن تكون امل

اجملتمع.

  حتظى  املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدور فعال يف 
املنشآت  باجناز  تقوم  املقاوالتية  ألن  السياحة  تنشيط 
واالبتكار  اإلنشاء  على  قدرهتا  خالل  من  السياحية 
النقل،  اإلطعام،  )اإليواء،  اخلدمات  خمتلف  وتقدمي 

اإلرشاد، الرتفيه( وكذا الربامج السياحية.
بكلية  التجارية  العلوم  قسم  نظم  املوضوع  هذا  حول 
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة قاملة  
ملتقى وطنيا حتت عنوان »املقاوالتية وتفعيل التسويق 
السياحي يف اجلزائر« وكان ذلك يومي 22 و23 أفريل 
2014، ختللته عدة مداخالت قيمة قدمها أساتذة من 
عدة جامعات وطنية دارت يف جمملها حول العالقة بني 
النهوض  السياحة يف اجلزائر، وكيفية  املقاوالتية وقطاع 
املنتوج  تفعيل  املقاوالتية يف  الرتكيز على دور  هبما مع 

السياحي. 

،قسم  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  نظمت كلية     
العلوم االجتماعية يومي 27 و28 أفريل 2014 بقاعة 
احملاضرات جملمع سويداين  بومجعة امللتقى الدويل األول 
اإلتصال  لوسائل  والنفسية  االجتماعية  »اآلثار  حول 
وتكنولوجياته احلديثة على األسرة احلضرية«الذي أعلن 
حبضور  إفتتاحه  على  منامشة  حممد  الدكتور  األستاذ 
أساتذة وباحثني من جامعات األردن ،الشارقة،سلطنة 
وباحثني  أساتذة  من  خنبة  إىل  إضافة  وتركيا  عمان 
جزائريني جاءت مداخالهتم يف صلب املوضوع الذي 
وسلبا  إجيابا  والنفسية  االجتماعية  اآلثار  إىل  تطرق 
وهذا  احلضرية  األسرة  على  احلديثة  االتصال  لوسائل 
ملا تشغله من مساحة وتأثري بالغ يف املناطق احلضرية.

دور اجملتمع املدني وعالقته بالتنمية السياسية  
يف ظل الرهانات والتطورات

املقاوالتية و تفعيل التسويق السياحي        
يف اجلزائر

امللتقى الدولي األول حول:
 األثار اإلجتماعية والنفسية لوسائل اإلتصال 
وتكنولوجياته احلديثة على األسرة احلضرية 

Journée des thésards en 
biologie

تأثري وسائل اإلتصال احلديثة على    
جنوح األحداث يف اجلزائر

   َنظم النادي العلمي لكلية احلقوق والعلوم السياسية يوما 
جنوح  على  احلديثة  اإلتصال  وسائل  تأثري  حول  دراسيا 
األحداث اجلاحنني يف اجلزائر حيث كان املدرج يـَُغص بالطلبة 
اليت  الكلمة  يف  اجلامعة  مدير  ذكره  الذي  األمر  احلاضرين 
تطرق  وقد  العلمية،  املبادرات  هذه  مثل  فيها كثريا  شجع 
متس  مواضيع حساسة  إىل  الطلبة  مبعية  املشاركون  األساتذة 
وسائل  تسببها  اليت  للتأثريات  عرضة  األكثر  األحداث  فئة 
اإلتصال احلديثة بشىت أنواعها، ليفتح بعدها اجملال جلملة من 
التدخالت دارت يف جمملها حول التعريف باحلدث واجلنوح 
اعتبار  ميكن  وهل  الظاهرة  هذه  مثل  إىل  املؤدية  واألسباب 
بعني  أخذ  اجلزائي  املشرع  وهل  ضحية؟  أم  مذنبا  احلدث 

االعتبار هذه األسباب أم ال؟.

Le laboratoire de biologie, eau et en-
vironnement (LBEE) à organisé le 

22 Avril 2014 une journée scientifique. 
Cette journée avait pour but de faire 
connaitre les travaux de recherche 
du laboratoire. Des communications 
ont été programmées concernant des 
travaux  scientifiques réalisés par des 
jeunes doctorants sur des thématiques 
qui traitent de la qualité des eaux, 
l’écologie, l’environnement et enfin la 
biologie et la santé.

    تُعترب اخلدمات االجتماعية التابعة للهيئة املستخدمة عبارة عن هبة من طرف الدولة لتحسني األوضاع املعيشية للموظفني يف 
شكل خدمات يف شىت اجملاالت)مساعدات اجتماعية،خدمات صحية ،أنشطة رياضية ،أنشطة ثقافية،أنشطة سياحية،تعاونيات 
االستهالك( حيث ينتفع هبذه اخلدمات العمال املتقاعدون واألسر اليت يكفلوهنا إضافة إىل ُأسر العمال املتوفني ويتم متوين صندوق 
اخلدمات االجتماعية من طرف اهليئة املستخدمة، أما فيما يتعلق مبردود اللجنة خالل سنة 2013 فاحلصيلة كانت كاأليت حسب 

اإلحصائيات املقدمة من اللجنة :
- هدية عيد العمال للموظفني القدامى و اجلدد.  

وذلك   2013 خالل   )6( وعددهم  املتقاعدين  تكرمي   -
تلفاز  100000 دج + شاشة  بـ  مالية مقدرة  قيمة  مبنحهم 

حجم كبري. 
- منحة اخلتان حيث مت خنت )41( طفل. 

- منحة االزدياد استفاد منها حوايل )88( موظف.
- منحة الوفاة  قدمت لـ )33( موظف .

- منحة األيتام وعدد املستفيدين )1(.
- أما فيما خيص عيد املرأة فقد مت تكرمي مجيع املوظفات مبا يف 
التشغيل مع اإلشارة أنه مت فض  ذلك أصحاب عقود ما قبل 
لصاحل  حتسب  اجنازات  وكلها  السابقة  اللجنة  خملفات  مجيع  
سطرت  فقد   2014 اجلديدة  السنة  خيص  فيما  أما  اللجنة، 

اللجنة برنامج ثري بدءا هبدية عيد املرأة وعيد العمال،
وجتدر اإلشارة أنه خالل هذه السنة توجد عدة أنشطة جديدة متثلت أساسا يف إبرام اتفاقيات القتناء أجهزة كهرومنزلية، وعتاد 
اإلعالم اآليل. أما فيما خيص اجلانب الصحي فاللجنة يف مفاوضات إلبرام إتفاقيات مع مستشفيات خاصة ناهيك عن اإلتفاقيات 
املزمع توقيعها إلقتناء األجهزة الطبية اليت ال تشملها التغطية الصحية للضمان اإلجتماعي، وفيما يتعلق باجلانب الرتفيهي فقد برجمت 
اللجنة عدة خميمات داخل وخارج الوطن إضافة إىل نشاطات رياضية بالتنسيق مع اجلمعية الرياضية، وكلها أنشطة تدخل يف إطار 

حتسني ديناميكية العمل لدى املوظف يف اجلامعة وذلك من خالل إحاطته بكل الظروف املواتية .

لجنة الخدمات االجتماعية )فرع عمال و موظفي الجامعة(

دورة رياضية تكريما للمرحوم             
»هدوري مسعود«

حملة للتبرع بالدم

ماي   8 جامعة  ملوظفي  الرياضية  اجلمعية  َنظمت    َ
1945 قاملة بالتنسيق مع جلنة اخلدمات اإلجتماعية فرع 
الثقافية  العلمية،  للألنشطة  الفرعية  ،واملديرية  املوظفني 
لروح  تكرميا  رياضية  العمال دورة  مبناسبة عيد  والرياضية 
الفقيد »هدوري مسعود« املدعو مراد، الذي كان يشغل 
متت  وقد  باجلامعة،  الثقافية  النشاطات  مدير  منصب 

الدورة يف أجواء تنافسية رياضية.

الوالئية للهالل األمحر اجلزائري لوالية  الّلجنة    َنظمت 
الصحية  الوحدة  مستوى  على  بالدم  للتربع  محلة  قاملة 
الوقائية  مبجمع سويداين بومجعة يوم 29 أفريل 2014 
توعية  منها  الغرض  وكان  العلم  ليوم  إحياء  وذلك   ،
ولقيت  بالدم  التربع  وفوائد  بضرورة  الطلبة  وحتسيس 
املبادرة استحسان الكثري من الطلبة الذين جتاوبوا معها.

حفل تكريمي بمناسبة العيد
 العالمي للشغل 

دورة تدريبية في فنيات التحرير الصحفي    
واستخدام تقنيات السمعي البصري 

املوظفني  فرع  اإلجتماعية  اخلدمات  جلنة  َنظمت     
والعمال جلامعة 8 ماي 1945 قاملة مبناسبة العيد العاملي 
يوم  للجامعة  املركزية  للمكتبة  احملاضرات  بقاعة  للشغل 
30 أفريل 2014 حبضور رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور 
حممد منامشة ،حيث ألقى كلمة ترحيبية حتفيزية باملناسبة 
للجامعة  اجلميع خدمة  يبذهلا  اليت  باجملهودات  فيها  نوه 
تلتها كلمة من طرف نائب رئيس اللجنة كما مت توزيع 
القرعة  املتقاعدين وتنظيم عملية  شهادات تكرميية على 

اخلاصة بالعمرة للموظفني والعمال.

مديرية  مع  بالتنسيق  اإلنسانية  العلوم  بقسم  أُقيمت     
األنشطة العلمية، الثقافية والرياضية بكلية العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية جبامعة قاملة، دورة تدريبية يف فنيات التحرير 
الصحفي واستخدام تقنيات السمعي البصري  يوم 28 
بالصحفية  ممثلة  الشعب  جريدة  مبشاركة   2014 أفريل 
مرابط  الصحفي  مبراسلها  الفجر  وجريدة  مرابطي  أمال 
مسعود، ومبعية كل من األستاذ علي سردوك واألستاذة 
مكي أم السعد، وخصصت هذه الدورة التدريبية لطلبة 
من  عدد كبري  حضور  ُسجل  وقد  واالتصال،  اإلعالم 
طلبة السنة الثالثة، وَيكمن الغرض من وراء تنظيم مثل 
وهتيئته  الطالب  مستوى   من  الرفع  إىل  املبادرات  هذه 

للحياة العملية. 

• قسم العلوم اإلجتماعية

• قسم العلوم السياسية

• قسم العلوم التجارية


